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Segurança em Cirurgia Plástica
Safety in Plastic Surgery
Marcela Santos Vilela1, Helena Moreira dos Santos Vilela2
Resumo
A palavra estética significa harmonia do belo e das cores. Assim, o papel do cirurgião plástico é
ensinar seu paciente a encontrar o belo onde ele não consegue enxergar, mostrando-o sua própria
beleza. Mas para aqueles que insistem na necessidade de mudança, é possível, através da arte estética
e da competência do cirurgião plástico, melhorar sua autoestima por meio de técnicas cirúrgicas.
Quando feita com padronização e cuidados, através de regras estipuladas por um conjunto de órgãos
regulamentadores, tem-se segurança em tais procedimentos. Pode-se citar três iniciativas que
reduziram a mortalidade e trouxeram segurança: a criação da especialidade Cirurgia Plástica a partir
da Segunda Guerra Mundial, sendo necessários 6 anos de graduação em medicina, 2 a 3 anos de
residência em cirurgia geral e 3 anos em especialização em cirurgia plástica; a classificação dos tipos
de cirurgias em Menor, Pequeno, Médio e Grande Portes e dos locais em que as mesmas poderão ser
realizadas com diferentes exigências anestésicas; e o respeito à autonomia do paciente somada ao
consentimento esclarecido, em que o médico é obrigado a esclarecer as dúvidas e explicar todos os
riscos que tal procedimento acarreta. Assim, o paciente ganha confiança ao buscar um profissional
da saúde e as taxas de mortalidade em procedimentos estéticos reduzem drasticamente.
Palavras chave: residência médica, ética, procedimentos estéticos

Abstract
The word esthetics means harmony between beauty and colors. Therefore, the main role of the plastic
surgeon is to show to the patients how to find their own beauty when they couldn´t see by themselves.
However, to whom insists on the changing, it is possible, using the art of esthetics and surgeon’s
ability, to up his self-esteem with surgeries’ techniques. It requires standardization and caution using
some rules stipulated by different organizations to bring safety in plastic surgery procedures. Three
initiatives that reduced the mortality rate and brought safety were the creation of Plastic Surgery’
specialty, demanding 6 years of medical graduation. The classification of the different types of
surgery in minor, small, medium and big, where each one can be performed and which anesthesia can
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be used. The respect for the patient’s autonomy and the enlightened consent, which obligate the doctor
to clarify any doubts and explain all the risks that exists in the patient’s procedure. In this manner,
patient can trust the health professional and the mortality rates in esthetics’ procedures drastically
reduces.
Key word: medical internship, ethics, esthetics procedures
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